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 قسم الهندسة المعمارية

 الفرقة الثانية 

 :مقدم من 

 2014الفرقة الثانية دفعة   

:  مقدم الى 

 وفيق إبراهيم/ د 

 أحمد قاسم / م 



 أحمد اسامة أحمد عباس

 أحمد اسماعيل السيد عطية

 أحمد جمال حامد محمد هنيدى

 أحمد رأفت محمد يوسف

 أحمد سامى حامد سيد

 أحمد مرسى محمود مرسى

 أدهم اشرف عبد الراضى جاد الرب

 اسامة ربيع السيد محمد عيسى

 اسراء طارق حنفى محمود

 اسراء محمد عزمى طوسون

 اسراء محمد محمود سيد عزام

 اسالم عالء الدين عبد الرحمن

 اسالم مدحت عز الدين محرز

 اسماء عصام محمد دسوقى

 اسماء هشام فضل مأمون دهب

 الهام صبحى عبد المجيد عبد الحليم

 امال محمد لطفى أحمد قربوص

 أمانى خالد محمد مصطفى

 أمل فاضل سعد فاضل

 أمنية سيد محمد حسنين

 امير ابراهيم ابو اليزيد على عمار

 اميرة صالح ابراهيم عبد المقصود

 اميرة مجدى حسن عبد المجيد

 انجى جهاد محمد فوزى

 اية ايهاب احمد بسيونى

 اية محمد ابو الحمد أحمد

 اية محمد عبد العزيز عبد السالم

 اية محمود عبد هللا محمود

 اية محمود محمد زكى

 اية ياسر سيد صابر

 ايمان محمد منصور هاشم

 ايمان هشام محمد محمد ابو الدهب

 براء مجدى محمد محمود

 بسمة أحمد عبد هللا حسانين

 بسمة سيد محمود محمد عبد هللا

 بسنت أحمد محمد أحمد اسماعيل

 تاميران يحيى طالل يحيى انايل

 تسنيم عمر عوده زعرب

تقى أحمد محمد أحمد 

 تقى عادل عبد السالم امام

 ثريا محمد نور الدين عبد العظيم

 جهاد محمود سيد محمد

 جون فكتور مكرم لوقا

حازم حمدى محمد عبد المجيد 

 الفقى

حمادة رجب متولى عبد ربه 

 حنان غريب محمود محمد خضر

دعاء شريف محمد حمودة 

دعاء عادل سليم ابراهيم 

دعاء عبد النبى محمد سالم 

 دعاء عبد الرحمن محمد الجوهرى

 دعاء نبيل أحمد مرسى

 ديفيد هانى لطفى حنا

 دينا عادل متولى عبد الستار

دينا مجدى عبد العزيز محمد 

 راما صالح الدين سيد محمد سليم

 رباب أحمد مصطفى كمال محمد

رضوى أحمد صالح الدين 

 رضوى محسن شوقى طه حسن

 رنا أحمد تاج الدين محمد الدهبى

 رنا عبد الناصر حافط أحمد

 رنا محمد محمود محمود امام

 رومانى وديع راجى قالده

ريتا هانى سمير فؤاد 

ريم عادل مصطفى بدر 

 ريم محمد على محمد عمر

ريم مصطفى محمود أحمد 

 ريهام عبد ربه عبد الموجود

 سارة السيد محمود محمد

 سارة محمد محمود أحمد عبده

سامية اسامة عبد الرحيم أحمد 

 سلمى خالد محمد سيف الدين

 سلمى سعيد عبد المقصود البنا

 سلمى محمد حسين دسوقى

سلوى جمال أحمد عبد الشافى 

 سهر عيد محمد الصادق

 شدى أحمد ماهر طه رجال

 شمس محمود طه محمود سليم

 شيماء محمد أحمد خليل

شيماء محمد عبد هللا محمد 

 ضحى صالح السيد محمد

 عبد الرحمن محمود يونس محمود

 عبد هللا سليمان حسين أبو عمرة

 غادة أحمد السيد السكرى

 كريستينا كامل مقار كامل

 كريستين أنيس اديب عبد المسيح

 كريم مجدى شكرى تاوضروس

 كريم مصطفى محمد عبد المحسن

 ليليان عريان عريان ميخائيل

 ماركو مجدى شحاتة عوض

 مارينا ابراهيم عياد تقى

مارينا مالك توفيق نصر صليب 

 مايكل جورج مليكة رزق

 مايكل شريف جرجس صالح

 محمد أحمد حسن فرج

محمد أحمد غباشى أحمد 

 محمد أحمد محمد السيد

 محمد السيد على عيد السيد على

 محمد العالم محمد ابراهيم مسعد

 محمد رفعت محمد محمد

 محمد صالح منصور محمد

 محمد طارق عبد الفتاح محمد

 محمد عادل أنور شمس الدين

محمد عزام محمود أحمد قاسم 

 محمد عيد الصغير على

 محمد مدحت عبد التواب شحاتة

 محمد مصطفى محمد مصطفى

 محمد ناصر عبد اللطيف عيد

 محمد نجم الدين محمد هاشم أحمد رايق

 محمود صالح محمود الشيح

 محمود محمد محمود مبارك

 مدحت محمد منصور محمد فرج

 مرفت عاطف محمد كمال

 مروة جمال السعيد ابراهيم

 مروة شعبان رياض على

 مروة ندا معوض اسماعيل

مصطفى محمد أحمد عبد العاطى 

 مصطفى محمد عبد المنعم عبد العاطى

 منة هللا أحمد حامد مرسى متولى

 منة هللا محمد محمد محمد عثمان

 منى فارس سعيد سرجيوش

 منى محمد صبحى عبد القادر

 مى مصطفى محمود حسين

 ميرنا عريان صادق شنودة

 ميرنا وهبة فاروق امين

 ندا وجيه فريح عبد هللا

 ندى عبد الرحمن عبد الحميد تاج

 ندى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب

 ندى فتحى عويس مصطفى

ندى ناصر خليل سعيد 

 نهلة محسن السيد أحمد

 نهى صبرى عبد الرحيم محمد أحمد

 نور الهدى عصام جابر مليجى

 نوا محمد سالمة سالمة القاضى

 نوران عادل عقل السيد

نورهان خالد ابراهيم محمد 

 نورهان عالء محمد على سعفان

 هاجر عصام انور زكى

 هالة محمد عطية طلبة حبيش

 هايدى اشرف عبد اللطيف مصطفى

 هبة هللا مصطفى رضا عبد الوهاب

 هبة سيد محمد أحمد

هبة محمد محمد طلعت عبد الحميد 

 هدير عبد السميع محمد خليل

 هشام محمد جمال الدين محمود عثمان

 والء اشرف ابراهيم بدوى

 والء محمد أحمد رمضان

 ياسمين محمود عبد الجيد أحمد

 يمنى محمد أحمد عبد العزيز

 يوستينا أمير منير فريد

 يوستينا هانى شحاتة اسكندر

 يوسف محمد محمود محمد عنانى

 2014عمل طالب الفرقة الثانية عمارة دفعة 



العصر البيزنطى



سانت إيرين
 نبذة عن الكنيسة 

تقع هذه الكنيسة في اسطنبول بتركيا ومعنى كلمة •

 (السالم المقدس)سانت ايرين 

أول كنيسة بنيت في مدينة قسطنطينية تقريبا في سنة •

330   

وأجريت  532دمرت في حريق كبير خالل التمرد عام •

بواسطة االمبراطور  جستنيان  552أعمال ترميم عام 

ثم بعدها عانت من األضرار الناتجة عن الكوارث 

 الطبيعية ولكن تم تجديدها بعد هذه األضرار

 لقطة خارجية للكنيسة

 المسقط األفقي

 صحن مربع

 المحراب

 صحن خارجي

رواقين 

 جانبييين

 المرحلة االولى  ) البازيلكي (
المكون من رواقين وممر    تكونت الكنيسة من ممر يتوسط رواقين جانبيين •

 مدخل الكنيسة يوجد في الناحية الغربية •

يوجد في الناحية الشرقية وقد حدد من : محراب الكنيسة•

الخارج بنصف مسدس ومن الداخل بنصف دائرة 

 توجد في المنطقة الشمالية والجنوبية: صاالت العرض •

ينقسم الى قسمين متساويين في االتساع : صحن الكنيسة •

ولكن غير متساويين في الطول حيث أن الجزء الغربي هو 

األقصر 

 تحليل المسقط األفقي

واجهة الكنيسة 

 :واجهة الكنيسة غاية في البساطةوالجمال ومن أهم مميزاتها 

تتميز بوجود القباب التي تغطي المساحات الكبيرة والصغيرة تأثرا بالشرق التي استخدمت للتغلب على •

درجة الحرارة العالية 

 فتحات الكنيسة صغيرة وضيقة•

وأهمية هذه القبة أنها أقدم النماذج لهذا النوع . للكنيسة قبة مرتكزة على طبلة محتوية على عدة نوافذ  •

من القباب 

 تحليل واجهة الكنيسة 

 القبة الرئيسية

مدخل 

 الكنيسة

 فتحات في القبة

 الواجهة الشمالية
 الواجهة الغربية

 .نوافذ ضيقة وعلى شكل عقود وتحتوي الكنيسة على عشرين نافذة : نوافذ الكنيسة 

 تدعم البواكي السقف في المنطقة الشرقية والغربية : البواكي 

 تمتد البواكي البيضاوية الشكل الى الجدران الخارجية للكنيسة وهذه البواكي ترفع القبة البيضاوية:  البواكي

 يوجد قباب توجد في الشمال والجنوب وتكون بيضاوية الشكل تقريبا :القباب 

 تغطية أنصاف دوائر : الفراغ الشمالي والجنوبي 

 يوجد في نهايته حجرة مربعة مغطاة بقبو :  الممر الشرقي

 قطاع الكنيسة



 :العناصر اإلنشائية 

 :القباب 
للكنيسة قبة مرتكزة علي طبلة محتوية 

 علي عدة نوافذ

وأهمية هذه القبة انها اقدم النماذج 

 لهذا النوع من
 .القباب

 :األعمدة 
كان كل عمود يتكون من قطعة واحدة 

من الرخام المختلف األلوان، غير ان 

 تيجان هذه االعمدة كانت من

الرخام االبيض، و غنية بالحليات 

 .المنحوتة

 :الحوائط 
استعملت صفوف حجرية مع صفوف 

من الطوب األحمر بإيقاع منتظم فقلل 

 بذلك من الملل وعنف المادة

و ايضا استخدم الخشب لتكسية 
 .الحوائط

 :األسقف 
البهو الرئيسي بقبة كبيرة تقع  تم تغطية

 .فوق المذبح 

أما الممرات الجانية فمغطاة بعقود 
 .نصف دائرية 

 القبة فوق البهو الرئيسى لقطة داخلية لتغطية الممرات

 :مواد البناء 
 .والطوب األحمر , بنيت من الحجر والطين المشوي 

نوافذ صغيرة من الرخام 

 المشبك

 عقود دائرية

 األيقونات من الفسيفساء الزخارف

 :العناصر المعمارية 

 :الفتحات 
استخدمت البواكي ذات العقود النصف دائرية 

للكنيسه لحمل الشرفات التي في المنسوب 

 العلوي، كما استعملت

العقود المستقيمة او التي على شكل حدوة 
 .الحصان 

 :الزخارف 

زخارف هذه الكنيسه تماثل زخارف الكنائس 

البازيليكية فقد تم استخدام الزجاج الملون 

واستخدمو الذهب والرخام بانواعه 

 .والفوسيفساء في رسم صور القديسين 



 سان فيتال

 المسقط األفقي

 المرحلة الثانية  
 ( مثمن من الداخل والخارج )

 تحليل المسقط األفقي

×   80.00صحن الكنيسة بيضاوي الشكل حوالي •

 متر 35.00من مربع ضخم طول ضلعه 35.00

في أركان الصحن األربعة أعمدة من الحجر ضخمة •

القطاع تحمل المعرض والقبة الكبرى والتي يبلغ قطرها 

متر ويبلغ ارتفاعها عن سطح األرض نحو  35.00

 .مترا  85.00

يفصل ساحتها المركزية المثمنة عن الممشى المحيط •

بها دعامات ضخمة في األركان وتحمل عقودا تحمل قبة 

 الكنيسة 

 صحن  مثمن 

 المحراب

ممشى مثمن 

 الشكل

 مدخل الكنيسة

 :نبذة عن الكنيسة 
 شيدها اإلمبراطور جستنيان السترداد مدينة رافنا •

كانت هذه الكنيسة مقتبسة من مبنى رومانى يسمى •
Minerva medica   

في التأثير البيزنطى كان واضحا فى جميع أجزائها وتوجد •

 كنيسة القديس فيتال أصدق مثال للعمارة البيزنطية
 توجد فى رافيينا • 

 لقطة خارجية للكنيسة

 واجهة الكنيسة 

 تحليل واجهة الكنيسة 

 بنيت الكنيسة  بالطوب الرفيع تفصله طبقة

 .سميكة من المونة

 واجهات كل واجهة بها نافذتين معقودتين  في طابقين 8بما أن الكنيسة ذات مسقط مثمن وبالتالي لها 

الواجهة الشرقية للكنيسة فتح بها ثالث نوافذ في طابقين يعلو كال منهما عقد نصف دائري وبباقي 

توجد شرفة تعلو العقود وتطل علي الصحن ,جدران الكنيسة فتحت نوافذ معقودة بعقد نصف دائري 

 .تنعزل بها النساء أثناء الصالة 

 

 

 

ثالثة نوافذ في 

 طابقين

 عقد نصف دائري

الطوب المستخدم 

 في البناء

معلقة ”بنظرة فاحصة إلى قطاع الكنيسة تظهر عظمة وروعة هذه القبة حيث وصفها المؤرخين أنها •

 من

 .  “السماء

 الشبابيك كانت صغيرة وذات عقد دائري•
 تحتوي القباب الداخلية علي صف من النوافذ الصغيرة•
 

 قطاع رأسي
 المدخل الممشى الجانبي قطاع أيزومتري

 صحن الكنيسة
 قطاع الكنيسة



 :العناصر اإلنشائية 

 :القباب 
تم بناء القبه من اواني فخاريه داخل حوائطها مما 

 و بذلك لم تكن هناك حاجه الي,جعل المبنى خفيف

عقود او حوائط سانده كما هو الحال في ايا سوفيا 

كما ان هذه الكنيسه يحميها من الخارج سقف ,

 .خشبي

من مميزات القبة التي تعلو صحنها انها ترتكز على 

 معلقات من عقود صغيرة

: األعمدة

 ويعلو منحرف شبه مربع شكل التاج هذا يّتخذ

 تزين . المعبد من الشمالي الجدار في عمودا  

 الوسط في .األربعة جوانبه مشابهة زخرفات

 تتموضع رصائع خمس فتشكل الغصنّيات تتشابك

  رخام من األعمدة ُنحتت .صليب بشكل

 أو المرقط األبيض الرخام هو و بروكونيز جزيرة
.األزرق إلى المائل بالرمادي المعرق

 :الحوائط
بنيت من الطوب الرفيع تفصلة طبقة سميكة من 

وتم تغطيتها من الداخل بالرخام , المونة 

 .والفسفساء 

 :األسقف 
تعلو القبة التى تغطى صحن الكنيسة أسقف خشبية 

و ترتكز القبة علي معلقات مكونه من عقود 

 .صغيره

قطاع في القبة لتوضيح األواني 

 الفخارية

 طريقة وضع األواني
 مسقط أفقى ناظرا ألعلى

 لقطة داخلية للقبة

 :مواد البناء 
 بنيت واجهتة بالطوب الرفيع تفصله طبقة

 سميكة من المونة

 :الفتحات 
الواجهه الشرقيه للكنيسه فتح بها ثالث نوافذ في 

طابقين يعلو كال منهما عقد نصف دائري وبباقي 

جدران الكنيسه فتحت نوافذ معقوده بعقد نصف 

توجد شرفه تعلو العقود وتطل علي الصحن ,دائري 
 تنعزل بها النساء اثناء الصاله كما كانت تحتوي 

 .الشرفات علي برامق 

 : الزخارف
كان يوجد وفرة من الزخارف وثراء التيجان 
 المنحوتة وجودة انواع الخام بثفحة خاصة

كان االهتمام موجه نحو تجميل المبنى من الداخل 

بدرجة كبيرة  فعقود الهيكل تحوي موزايك فريد من 

نوعه يمدنا بمعلومات هامة عن مالبس هذا العصر 

خصوصا كشهديين كبيرين خصص احدهما 

لالمبراطور حستنيان وحاشيته واالخر لالمبراطورة 

 تيودورا وحاشيتها

 الفتحات العلوية الشبابيك

 الملكة تيودورا الملك جستنيان

 :العناصر المعمارية 



 آيا صوفيا
 نبذة عن الكنيسة 

تعتبر هذه الكنيسة أوضح نموذج للعمارة البيزنطية 

فى عصر اإلمبراطور جستنيان و ذلك لما امتازت 

به من أشكال و تكوينات معمارية خاصة ومابدا 

 على زخرفتها من فخامة و دقة رائعة 

عهد جستنيان إلى مهندسين من أصل أسيوى هما •

فقاما بتنفيذها بسرعة " أنثيمس و إزدرواس: "

 .  عامل  10.000فائقة فقد إشتغل فى إقامة المبانى 

 المسقط األفقي

 المرحلة الثالثة 
 لتي تميزت بمركزية المسقط األفقي ولكن على شكل مربع 

 

 

 حوالي)المسقط االفقي للكنيسة على شكل مستطيل  :شكل المسقط األفقي •

 ومركزه على شكل مربع( متر عرض  70, متر طول  80

 متر 35يتكون من صحن مربع الشكل طول ضلعه تقريبا : المسقط االفقي •

 فيوجد قبوين مستمرين ومتعامدين على القبة الرئيسية أما الجانبين األخرين •

 يوجد مدخل واحد كبير مفتوح لجهة الغرب وال يؤدي مباشرة للصحن: المخل•

 ولكن يمر الشخص بساحة مستطيلة الشكل قبل دخوله للصحن  

 .حيث ان المحور االفقي من المدخل حتى المحراب مار بالمركز أكد سمترية المسقط االفقي •

 يوجد المحراب في الجهة الشرقية حيث أكده من الخارج بمسدس ومن الداخل بنصف دائرة:لمحراب ا•

 تحليل المسقط األفقي

 صحن مربع

 المحراب

 ساحة مدخل

رواقين مغطاة 

 بقباب صغيرة

ممر أمام 

 الكنيسة

 لقطة خارجية للكنيسة

 واجهة الكنيسة 

ليس لها مثيل من قبل تبدو كأنها معلقة في الهواء  :القبة الرئيسية •

وهي من النوع المركب وتوجد في المنتصف ويبلغ قطرها حوالي 

ويوجد بالقبة فتحات صغيرة متكررة وهذه القبة تغطي , متر  32

 فراغ الصحن المربع الشكل

 يوجد على جانبي القبة الرئيسية نص قبتين أصغر منها•

سقف جوانب الكنيسة أسفل العقود الرئيسية مع وجود صفين من •

 النوافذ الصغيرة الجانبية لإلضاءة بالحوائط الوسطى للمبنى 

 

 قطاع رأسى طولى فى الكنيسة

الممرات 

 الجانبية 

 قطاع رأسي عرضي في الكنيسة

 القبة الرئيسية

 الفتحات الضيقة

 قطاع الكنيسة

 المظهر الخارجي للكنيسة بسيطا جدا وكان في غاية من التأثير نظرا لضخامة األجزاء المختلفة من البناء •

نوافذ الكنيسة معظمها فتحات عليها عقود نصف دائرية إال أنه كان بالشرفات نوافذ كبيرة مقسمة رأسيا •

 بأعمدة

 تميزت واجهة الكنيسة بوضوح•

 العناصر اإلنشائية مثل األكتاف األربعة 

 لحاملة للقبة

 

 واجهة المبنى تعبر عن القباب•

 المستخدمة في عملية التسقيف نتيجة

 للتأثر بالشرق

 

 البناء)استعمال القبة أعطى الكنيسة •

 طابعا خاصا من الناحية المعمارية ( البيزنطي



المثلثات الكروية التي تنقل 

 الحمل الناتج من القبة

قطاع منظوري يوضح 

 طريقة تحميل القبة 

 :القبة 
تم عمل قبة في المنتصف لتأكيد المركزية قطرها 

 متر 55متر وارتفاعها 33

 

تعتمد القبة فى نقل األحمال إلى المثلثات الكروية 

ومنها الى أربع عقود موزعة احمالها ( المعلقات)
 .على االكتاف التي في اركان المربع 

 :األعمدة 
يوجد داخل الكنيسة عدد كبير من االعمدة حوالي 

عامود وهى ذات قواعد متوسطة االرتفاع  107

وبدن اسطواني من الرخام وتاج بهيئة سالل يعلوها 

كانت جميع عقود الكنيسة من , لفائف التاج االيوني

كانت الشرفات تقام فوق ,النوع النصف دائرية 

المماشى الجانبية من الكنيسة وتكون محمله على 

 .  االعمدة
نموذج ألعمدة وأكتاف وحوائط 

 الكنيسة 

صورة داخلية توضح 

 أعمدة الكنيسة 

 االكتاف 

 :  الحوائط 
مغطاة بالواح من الرخام وببالط ثمين يعود 

 صنعه الى القرن الرابع عشر

 ألواح الرخام فى المحراب الزخارف على الحوائط

 :  األسقف 
يغطى صحن الكنيسة بقبة رئسية ضخمة 

باالضافة الى القباب , وأنصاف قباب تحيط بها 

 .الصغيرة التي تغطي االقبية والممرات 

القباب فوق  القبة الرئيسية من الداخل

 الممرات

 :مواد البناء 
استخدمت األحجار الضخمة في بناء جدران 

الكنيسة الخارجية؛ لذلك بدت وكأنها أحد 

 . الحصون الحربية

كما إستخدم الطوب األحمر المسخن و الذي  

يحتوي على عدد أكبر من المسامات مما هو 

 .موجود في الطوب األحمر العادي 

كما أن العقود والقبوات كانت مكسوة بالموازيك 

تمثل هذه الكسوة عدد كبير , الزجاجي الملون 
 من المالئكة والقدي

 قبوات مكسوة بالرخام إستخدام األحجار فى بناء الكنيسة

 :العناصر اإلنشائية 

 :الفتحات 
كانت فتحات الكنيسة علوية وضيقة حيث يوجد أربعين نافذة 

 .صغيرة تتخلل الكائز الساندة لتقوية القبة 

.كانتا النوافذ معظمها فتحات عليها عقود نصف دائرية   

 

واجهة الكنيسة التي تشرف على الفناء يوجد بها ثالثة 

 مداخل تؤدي مباشرة الي دهليز المدخل

 الفتحات المداخلأحد 

 :الزخارف 
استعمل في زخرفة الكنيسة الرخام بانواعه ووفق توفيقا 

ناجحا في الجمع بين ألوانه المتباينة واستعمل بسخاء 

 الذهب والفضة واألحجار الكريمة 

 

حوائط الكنيسة مزخرفة بصور القديسين والمالئكة وبعد 

ان تحولت هذه الكنيسة الى مسجد غطيت هذه التماثيل 

 وحل محلها ايات من القران الكريم  

زخرفة الكنيسة قبل تحولها الى مسجد 

 حيث تم زخرفتها بالقديسين 

 العناصر المعمارية :



سان مارك
نبذة عن الكنيسة 

 سان مارك فى مدينة فينسيا في إيطاليا»بنيت كنيسة •

 في القرن التاسع الميالدي على النمط البازيليكي

 مع منتصف القرن الحادى عشر أعيد •

ا  .بناء الكنيسة فأصبح مسقطها على شكل صليب تقريب 

 :سبب تسميتها•

 أنهم بعد أن سرقوا رفات القديس ماركو من

 فسميت باسمه..االسكندرية بنوا عليها هذه الكنيسة

 المسقط األفقي

المرحلة الرابعة 
 الشكل الصليبي

 تحليل المسقط األفقي

 صحن مربع

محراب نصف 

 دائري 

مدخل في 

 الغرب

 رواقين جانبييين

 لقطة خارجية للكنيسة

صمم هذا المبنى على شكل صليب إغريقي له أربعة أذرع متساوية •

 .م62,5م، بينما يبلغ العرض عند أوسع نقطة فيه 76,5يبلغ طول الكنيسة •

 . تقوم على رأس كل ذراع قبة، وأخرى على نقطة التقاء األذرع •

كتاف فى كتاف الكبيرة المربعة الشكل التى تحمل القبة ممرات ترتكز على عقود ، و تصل األفتحت فى األ•

 طراف الصحن أالوسط الى 

 ينتصب برج األجراس على مقربة من البازيليقا منفردا في ميدان سان مارك •
"سان مارك"للكنيسة خمس مداخل، وتواجه واجهتها ميدان.•

واجهة الكنيسة 

تحليل واجهة الكنيسة 

بوكي ذات عقود 

 نصف دائرية

القباب 

المستخدمة في 

 التسقيف

 مداخل الكنيسة

 كانت تستخدم البواكى ذات العقود النصف دائرية لحمل الشرفات التى فى المنسوب العلوى:الفتحات •

 باإلضافة إلى استعمال العقود التى على شكل حدوة الفرس•

كانت النوافذ صغيرة مكونة من أكثر من صف واحد و الفتحات لصغرها ساعدت على وجود مسطحات كبيرة •

.مناسبة من الحوائط لرسم الصور بالموازيك الملون والتي أضافت رونقا

 مداخل كبيرة وتحتوى على أعمال موازييك5تحتوى على •

 تحتوى القباب الداخلية على صف من النوافذ الصغيرة حول مكان بداية القباب حتى تضىء الساحة تحتها•

 .احتوت دهاليز المداخل الخمسة علي عدد كبير من األعمدة المصفوفة علي طابقين•

التي صنعت في تاريخ « الطراز القوطي »احتوي الجزي العلوي من الحائط الغربي علي زخارف ونحت من •

 .متأخر

 قطاع الكنيسة

 قطاع رأسي عرضي



:القباب 

ا ما كانت تترك  كانت القباب تبني بالطوب أو الحجر أو الخرسانة، وغالب 
:ونماذج القباب المستخدمة هي . بدون كسوة أو تغطية

القبة المركبة -1

القبة المرتكزة على طبلة -2

يغطي القسم المركزي من الصليب قبة مركبة كما يغطي باقي األذرع قباب 

مركبة، والقباب محمولة على مثلثات كروية، وتحتوي القباب على فتحات 

في رقابها، كما غطيت هذه القباب بقباب خشبية ضخمة من الخارج أضيفت 

وقد امتد الرواق األمامي للكنيسة حول الجزء الغربي . للقباب األصلية
.وتغطيه قباب صغيرة 

:األعمدة 

استخدموا األعمدة من قطعة واحدة من الرخام، 

وكانت التيجان من الرخام األبيض، وانحصرت 

طرزها في األيوني والكورنثي والمركب، غير 

أنها عدلت بحيث أصبح المسقط الجانبي 

للتيجان منحني، وكانت زخارفها محززة 

وليست محفورة كتيجان األعمدة الرومانية، 

وفوق التيجان توجد مخدات الرتكاز العقود 
.عليها 

 

 :الحوائط 
 .كما بلطت األرض بالرخام, أماالحوائط فقد كسيت بألواح من الرخام الملون 

 كما استخدموااأللوان البديعة في زخرفة جدران الكنيسة الخارجية

 .والداخلية

,  الواقعة فوق بداية العقود واألقبية , وقد كسيت جميع األسطح الداخلية 

بالفسيفساء البديعة الصنع والتي تمثل الحوادث التاريخية قطاع رأسي عرضي 

 للديانة المسيحية

 :األسقف 
كانت القباب في بادئ األمر بدون 

 اال انه أضيف, اسقف خارجية

عليها بعد مدة من الزمن قباب خشبية 

 .عظيمة األرتفاع

 :مواد البناء 
 .كانت الكنيسة مبنية من الطوب األحمر 

 :العناصر اإلنشائية 

:لفتحات ا 

استخدموا في تغطية الفتحات واألبواب العقد نصف الدائري الذي  

يرتكز مباشرة على تيجان األعمدة ،كما استخدموا بعد ذلك العقود 

المستقيمة أو التي على شكل حدوه الفرس ،وكانت النوافذ 

صغيرة لتتناسب مع الجو الحار، وكانت في الغالب مكونة من 

 .أكثر من صف واحد، وواقعة تحت األقبية المستمرة

 . مداخل كبيره وتحتوى على اعمال موازييك رئعة5تحتوى على 

 

:الزخارف 

استخدموا الزخارف في الحوائط الداخلية من الرخام المكلف وذات 

بينما في االقبية والحوائط . تعريقات مرتبة وبأشكال وأنواع مختلفة 

كذلك استخدموا . العلوية اعتمدوا على صور من الفسيفساء المزجج

الذهب في كسوة الجدران والنحت البارز الذى يروى قصة خلق االنسان 

و خطيئته ، كما تروى معجزات المسيح و قصص القديسين كل هذا 
.  مرسوم بالموازييك على ارضية ذهبية 

 :العناصر المعمارية 



 العصر الرومانسكى



 المجمعات اروع و اعظم من المجموعه هذه تعتبر

 للتعبير مثل اجمل فالكاتدرائيه. الجميله المعماريه

 كلها المجموعه تمتاز و الرومانسكي الفن عن

 .الزخرفيه العناصر وجمال المدروسه العامه بنسبها

 ( م 1075 ) بيزا مدينة في الكنيسية المباني مجموعة

 لقطة منظورية للمجموعة

 مثال على الطراز االيطاىل

المعمودية والكتدرائية وبرج بيزا المائل  لقطات منظورية للمجموعة الكنيسية فى بيزا

المعمودية  برج بيزا المائل 

لقطة خارجية تجمع بين العمودية والكتدرائية والبرج  

 :ويتم تقسيمها كاآلتى الى 

 .كاتدرائية بيزا -1

 .برج التعميد-2

 .برج النواقيس-3

 مجموعة المباني الكنيسيةموقع عام ل

 الكاتدرائية

 المعمودية

 النواقيسج رب

 :بيزا كاتدرائية-1
تقعععع فعععي إقلعععيم ايطاليعععة تقعععع الكنيسعععة فعععى بيعععزا مدينعععة 

 .توسكانا
علععي يععد المعمععاري  1093بععدأ بنععاء الكاتدرائيععة عععام *

(Buscheto)–  

لقطة خارجية لشكل الكنيسة 
و تعرضعت معظعم  1595الكاتدرائية لحريق هائل عام تعرضت 

 نقوشاتها الضرار بالغة و تم االستعانة 
وتعتبعر .بأكبر المعماريين في ذاك الوقعت لترميمهعا معرة اخعرى

هذه الكاتدرائية اجمل مثعل للتعبيعر ععن الفعن الرومانسعيك لهعذا 

األخعععري العصعععر فلهعععا شخصعععيتها القويعععة و تشعععبه الكنعععائس 

البازيليكية من حيث المسقط األفقي و تمتازالكاتدرائيعة بنسعبها 

 .الزخرفيةالعناصر العامة المدروسة و جمال 

واجهة الكنيسة 

 المدخل1

 الصحن2

 المماشى الجانبية3

القبلة 4

 المذبح5

 قبة الكنيسة

لقطة داخلية توضح النقوش والزخارف 

1 

2 

3 3 

4 

5 



 االعمال النحتية لقطة داخلية لصحن الكنيسة 

 الزخارف و الحليات داخل الكتدرائية

 العقد المدبب

 لقطة داخلية للسقف المستوي من الداخل 

 النوافذ الصغيرة والمرتفعة 

: بيزا فى النواقيس برج-2
 ثمانى الى مقسمة ووجتهه مستدير االفقى مسقطه بناء عن عبارة

 متصلة اعمدة على مرتكزة عقود على تحتوى منها السفلى طبقات

 اما منفصلة اعمدة على مرتكزة العقود ذلك تعلو التى طبقات والست

 واعمدتها للوجهة الخارجى السطح عن تدخل فانها الثامنة الطبقة

 . متصلة

 هنا يوجد وال مفلطحة قبة شكل على السابعة الطبقة فوق سقف وهناك

 اسطوانة عن عبارة الداخل من والبناء. الثامنة الطبقة فوق سقف

  الثامن الطابق فى النواقيس غلقت وقد الطوابق تتخللها ال مستمرة

   . الجوانب المفتح

 : االنشاء طريقة
 من جزء فى االساس هبط وقد الخوازيق من اساس على البرج بنى قد 

 االفقية المسافة ان اذ الواضح الميول ذلك البرج ميل الى ادى مما البناء
 . امتار اربعة تبلغ واسفله البرج اعلى

للبرجمنظورعام   

ق االرضى الطاب  

 واجهة البرج

 اعمدة متصلة

منفصلةاعمدة على عقود مرتكزة   

متصلةاعمدة على عقود مرتكزة   

 الطابق السابع   ول االالطابق 

 : (م1278_1153) التعميد برج

وله ساحه بالوسط محاطه ,قدم  60وهو بناء مستدير علي شكل برج قطره 

بممشي يفصل عن الساحه الوسطي سلسله من العقود المرتكزه علي اعمده 
 .الصحن وتوجد قبه بيضاويه القطاع فوق التقاطع

 

 منظور خارجى

 مداخل 

 قطاع

 قبة مخروطية

 قبة دائرية

 مسقط أفقى



( النورماندى ) مثال على الطرازاالجنليزى

منظور للكنيسة 

) بره بيتر كتدرائية : 

تمتاز الواجهة الغربية العظمعى بعثالث أقعواس ضعخمة تحعدد 

شكل و شخصية كتدرائية بيتر بوروه تم بناءها في العصور 

الوسطى ، و تم اضافة برجيين على الواجهة االمامية الحقعا 
 إلضفاء االستمرارية

 المدخل -1

 الصحن  -2
 البرج المربع -3
الجناح الشمالي للكنيسة -4

الجناح الجنوبي للكنيسة -5

 الروقان -6

المحراب-7

1 2 3 

4 

5 

6 

6 
7 

 الصحن  البرج المربع 

 الواجهة الغربية

 الصحن الداخلي للكنيسة 

مسقط افقي للكنيسه 

1 2 2 

3 4 4 

5 

 

 :(م1130) وورمس كاتدرائيه
الغربية و الشرقية النهايتين فى المثمن الشكل .
 دائريين برجين يتفرع الغربية و الشرقية النهايتين فى .

 .األعلى الطابق الى تؤدى ساللم على منهم كل يحوى توأمين
 مثمن ببرج الصحن مع األجنحة تقاطع منطقة تغطى.

 . ”Pointed roof“ متوج و االرتفاع منخفض
 عن عبارة وكانت جدا   محدودة كانت الداخلية النقوش. 

  ”Triforium“واسفل االعمدة اعلى حليات
 بارزة صغيرة ”arcades“ عن عبارة الخارجية النقوش.

 .األسقف ”Eaves“ اسفل وتكون الحائط، عن
منظور خارجي للكنيسه 

كانت األسقف األبراج وأسقف 

 " الصحن ذات ميل معتدل

القبله  -1  

ابراج دائريه  -2  

الصحن  -3  

مماشي جانبيه  -4  

مدخل الكنيسه  -5  

مثال على الطراز االملانى 

تحتوى الواجهات على نوافذ بعقود 

نصف دائرية، بين كل نافذتين يوجد 

 بارز ”Pilaster“ عمود مستطيل

صحن الكنيسه يحده من 
الجانبين المماشي الجانبيه  

قطاعات بالكنيسه 



 : : اسبانيا شمال في سانتياغو كنيسة

 .. بأكملها اسبانيا في كنيسة واضخم واعرق ديني مبني اهم ُتعد•

 مركزي صحن لها كنيسة فهي االفقي مسقطها في يظهر وكما

 الجهة في مذبحها يقع .. ممشي طرف كل من جانبيه علي

 او ( اختالء غرف ) محاريب خمس وبعده الكنيسة من الشرقية

   .. صغيرة قبالت

 بقية عن مميزا مربعا شكال تتخذ المنتصف في المركزية القبلة•

   .. دائريا شكال تتخذ والتي  بها المحسطة القبالت

 طرف من طرف كل علي اخرين صغيرين محرابين اضافة تم•

 . للكنيسة الشرقي يالجدار

 االقداس قدس بمثابة مكان الشرق في المركزية القبلة يتوسط•

 علي يحتوي الذي السفلي السرداب اسفلها ويقع الكنيسة داخل

 الحجاج له قطع الذي المقدسين الحوارين احد من حواري جثة

 الحجاج وصول يظهر وهنا .. والسماح المغفرة منه طلبا طريقهم

   .. الغفران طلب وهي لغايتهم
 واجهة الكنيسة الخارجية من جهة الغرب 

مثال على الطراز االسبانى 

 للبهو الداخلية الواجهة حتي شرفات علي يحتوي بأكمله المبني•

.. داخلية شرفة علي تحتوي

   .. متوازية بقبوات ُمغطيان كالهما الجانبيان الممشيان•

 في واالهم واالعرق االكبر فقط ليست سانتياغو كاتدرائية•

 المميزة الرومانسكية العالمات اهم من تعد ايضا وانما اسبانيا

  .. بأكملها اوروبا في واالضخم

لقطة خارجية الواجهة الشمالية للكنيسة 

لقطة خارجية توضح تفاصيل المدخل 

لقطة داخلية للكنيسة توضح القبة المضلعة 
 التي تغطي قدس االقداس داخل الكنيسة 

المدخل من جهة الغرب  – 1

 الصحن المركزي  -2
 المماشي الجانبية  -3
 قدس االقداس واسفلها السرداب  -4

 المذبح  – 5
 البهو العرضي  -6
القبلة المركزية وتتخذ شكال مربعا -7

 ومميزا 
 القبالت او الحاريب الفرعية  -8
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لقطة داخلية من داخل الصحن 

لقطة الحد التفاصيل 
 المعمارية المتقنة 

 لقطة الحد التماثيل داخليا  نهاية القبلة الرئيسية للكنيسة 

 لقطات مختلفة توضح التفاصيل الدقيقة في ابراج النواقيس 

 لقطة منظورية اخري للكنيسة توضح روعتها وضخامتها 

 لقطة داخلية الحد االعمدة الضخمة 



 . سالمنكا كنيسة كثيرة يشبة األفقى مسقطها•

 حيث لسانتيياغو الحجيج طريق على الكنائس مثل بناءها تم•

 حولها و ضخمه دائرية قواعد على ترتكز و أكبر األعمدة

 . منفصلة قاعدة منها لكل أعمدة انصاف

 السقف حمل لنقل معقدة بصورة المضلع القبو استخدام•
 . األعمدة إلى بسهولة

 مدخل الكنيسة 1-

 صحن الكنيسة 2-

 المماشي الجانبية3-

 القبلة 4-

 المذبح5-

 مصليات جانبية-6

 بهو عرضى-7

 لقطة منظورية للكنيسة

 الواجهة الجنوبية للكنيسة 
 األقبية داخل الكنيسة 

 صحن الكنيسة من الداخل 
 و يوضح األعمدة الضخمة

1 2 
3 

4 5 
6 

7 
3 

مثال على الطراز يف دول سكندنافيا ووسط اوروبا  مثال على الطراز الربتغاىل 
 السويد

 Lund هي السويد في وقتئذ الكنائس اهم من•
Cathedral شكلها في البازيليكا تشبه فهي 

 عليها الحمل توزيع يتم ودعامات بركائز ومدعومة

  ... بالتناوب

 وتم 1134 وحتي 1110 من الكنيسة بناء بدأ•

 العصر في اخري مرة بناءها واعادة تجديدها

   .. القوطي

 الخارجي الشكل الكنيسة يميز ما واهم اقوي من•

 في توجد التي واالعمدة الرومانسكي للمحراب

 الداخلي والبهو المحراب اسفل تقع التي الغرفة

 يعلو الذي المميز القبو بقوة يميزها كذلك .. للكنيسة
. عناصرها اروع من يعد ايضا فهو الكنيسة صحن
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2 

3 
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 لقطة خارجية للكنيسة 

 المحراب  1

 البهو العرضي  2

 الصحن  3

الممشي الجانبي  4

مععععععععدخل الكنيسععععععععة مععععععععن 5

 الواجهة الغربية 

 لقطة خارجية للمحراب توضح شكله الدائري وبناءه الحجري 



العصر القوطى



كاتدرائية القديسه (Cathedral de Santa Maria de Toledo; باإلسبانية)كاتدرائية طليطلة 

واحده من ثالث كاتدرائيات جرمانيه عالية بنيت في القرن . مريم، في اسبانيا مقر مطرانيه طليطلة

شيدت كاتدرائية طليطلة . الثالث عشر في إسبانيا وتعتبر اعظم مثال لالناقه القوطيه في إسبانيا

في عهد فرناندو  1226بدأ تشييدها في . على غرار كاتدرائية بوورج 1493-1226الحالية بين 

وتضم مكتبة . 1493الثالث ملك كاستيا تم االنتهاء من تشييدها خالل اوقات الملوك الكاثوليك في 

اثارت عظمة . كاتدرائية طليطلة ماليين المخطوطات والوثائق من القرنين الثامن والحادي عشر

كاتدرائية طليطلة دوما االعجاب بين النقاد ومؤرخي الفن العظيم في عالم الفن والهندسه 

 .المعماريه

 كاتدائية توليدو
 (:بنيت في العصر القوطي االسباني ) نبذة عن الكنيسة 

يحتوى الصحن على خمسة صفوف و تمتاز بدقة التفاصيل المعمارية و جمال الزخارف فى 

 الداخل و الخارج

 :تحليل المسقط األفقي 

 خلوات متشععة

 طرقة خلف الهيكل

 الصحن

 الجوقة

الهيك جناح الكنيسة
 ل

 صحن االديرة

 المدخل

 البوابة الشمالية  رواق جانبى

 الهيكل الواجهة الجانبية للكتدرائية لقطة خارجية وضوح العنصر األنشائي في الواجهة

استخدام الزخارف 

 في الشبابيك
 زخارف مذهبة لوحة فنية

لقطة داخلية 

للممرو  الجاليري 

 و الصحن
 وأستخدام قبومتقاطع



، وممشيين من كل \ متر 16 تحتوى على صحن عرضه حوالى

جانب، وعلى بهو عرضى قليل البروز، ويبلغ ارتفاع دعامات 

متر ولها تيجان ضخمه يبلغ أرتفاعها  20 الصحن

أمتار ونصف، أما أرتفاع الصحن فيبلغ  6 حوالى

 .متر 49 حوالى
  

 :تحليل المسقط االفقي
 . اتخذت الشكل الصليبي في مسقطها االفقي-
 .حافظت علي التقسيم التقليدي في الكنائس-

aisle+navle+aisle 
 

 كتدرائية ميالنو
 :بنيت في العصر القوطي األيطالي)نبذة عن الكنيسة 

 الواجهه الرئيسيه للكاتدرائيه

 لقطه ليليه للكاتدرائيه التحف والزخارف داخل الكاتدرائيه

القبالت 
 الثالثة 

 بهو عرضي دعامات   ممشين جانبين  قبومتقاطع ثمانى 

 المدخل

 :الواجهة
كانت عبارة عن قطعة ضخمة من الرخام االبيض 

 .كما امتازت بالنحت وكثرة الزخارف 

 

 :التغطيات و الزخارف
 ظهرت قوه الدعامات كما استخدم االقبية السداسية االجزاء والعقود   السداسية -

 لقطه للصحن

 الزجاج الملون داخل الكاتدرائيه

 اشكال النوافذ صوره توضح البرج  فوق الكترائيه

 العقد



هذه الكاتيدرائية من أقدم الكاتيدرائيات القوطية الفرنسية و تحتوى على صحن كبير العرض 

و على بهو عرضى يبرز بروزا غير محسوس , و على ممشيين على كل جانب من الصحن 
 .عن المماشى  و على خلوات متشعبة تفصلها عن الوسط طرقة زوجية

وتعتبر الوجهة .يأتى فوقها شرفة و نوافذ لإلضاءة و قد سقف الصحن بأقبية متاطعة سداسية

الغربية نموذجا بديعا نسج على منوالة كثير من الكنائس الفرنسية و فى الوسط نافذة كبيرة 

 متر 14على شكل العجلة يبلغ قطرها حوالى 

 كاتيدائية نوتردام فى باريس

 المدخل

 رواق جانبى

 الصحن

 بهو عرضى

 قاعة المرتلين

 الهيكل
 طرقة خلف الهيكل
 خلوات متشععة

:  تحليل المسقط االفقي 

 الوجهات :

الواجهة الغربية 
 لكنيسة نوتردام

 الواجهه الرئيسية

: العناصر المعماريه واالنشائية

 االقبيه السداسيه

 حليات خارجية اعمدة كورنثية

 كرانيش االعمدة

 :كاتيدرائية رميس 
بدال من ممشى واحد على جانبى , كان الجزء الشرقى عريضا و مكونا من صحن و ممشيين من حوله 

 .و يحتوى الطرف الذى به القبلة على خمس خلوات على شكل القبلة , الصحن للجزء الغربى 
و قد حليت و زخرفت الواجهة الغربية ببذخ و احتوت على , بلندن " وستمنستر"و قد قلدت من كنيسة 

 .  م 13نافذة مستديرة يبلغ قطرها حوالى 

 خلوات متشععة5

 طرقة خلف الهيكل

 الهيكل

 بهو عرضى

 الصحن

جانبى رواق  

 المدخل

 :تحليل المسقط األفقي

 جزء لواجهة  المدخل الواجهة الرئيسية

لقطة خارجية توضح 
 الركائز الساندة

 االزخارف و الشبابيك الملونة

 لقطة لالعمدة اقيبة مستمرة

 :الواجهات

 :العناصر المعمارية و األنشائية



 

ان المسقط االفقى لهذه الكاتدرائيه يعتبر نموذج للمساقط االفقيه للكنائس القوطيه االنجليزيه 

قدم و تعتبر اعلى كاتدرائيه فى  404الحوائط الخارجيه من الحجر االحمر و يبلغ ارتفاعها 

انجلترا و تحتوى على صحن و ممشى جانبى واحد و على بهوين عرضيين بنيت هذه 

 .قوطى ايضاعلى ارض مسطحه محاطه بحدائق جميله التنسيق طراز انجليزى الكاتدرائيه 

مترا ادخل  134.50هناك مناره بها هى اعلى مناره فى انجلترا اذ يبلغ ارفاعها حوالى و 
 .جلبرت سكت عده تحسينات فى اوائل القرن( سير جايلز)عليها المهندس المعمارى 

 :كاتدرائيه سالسبورى

البهو  مكان العازفين
 العرضى

 جوقه

 بيت الكاهن

 شمال شرق ترانسبيت

جنوب شرق 
 ترانسبيت

ثالوث 
 الكنيسه

 اكليل

خزي
 نه

صحن 
 االديره

 الممشى
 القبله

 الفتحات

 المدخل

 :تحليل المسقط األفقي

 واجهه منظوريه للكنيسه

 :العناصر المعمارية و األنشائية

النوافذ و  العقود المتقاطعة
 الزجاج

 لقطة ألعمدة

 :الواجهات

 واجهة المدخل

الكاتدرائيه اكبر مساحه من جميع الكاتدرائيات االنجليزيه فى العصور الوسطى وتحتوى على هذه 
.صحن و ممشى جانبى واحد و ارتفاع الصحن ياتى الثانى فى الترتيب من حيث االرتفاع   

 يورككاتدرائيه 

بيت 

الرهبا

 ن

صحن 
 الكنيسه

 القبله

 المدخل
 الممشى

 بيت الرهبان

البهو 
 العرضى

مكان 
 العازفين

 الفتحات بالكاتدرائيه 

 البرج

 :تحليل المسقط األفقي

 واجهة جانبية واجهة رئيسية

مسقط افقى يوضح الفتره الزمنيه التى 
 بنى بها كل جزء بالكاتدرائيه

وضوح العنصر 

األنشائي في 
 الواجهة

اقبية 

مستمرة و 
 أعمدة

احد اشكال 

الفتحات 

 بالكاتدرائيه

 لقطه علويه بالبرج البرج

 :العناصر  المعمارية و االنشائية  : الوجهات 



 عصر الباروك
 و الركوكو 



قام المعماري فرانسيسكو بورميني . طالياإيذلك العصر في في الكنيسة من أهم وأشَهر الكنائس ه هذ تعد

   . 1667ها عامئنتهى من بناأو1635عام  كجزء من دير صغير لمجموعة من الرهبان بتصميمها 

 
تقع هذة الكنيسة في روما حيث قام البابا سيكستس السابع في قرن سابق ببناء أْربع نوافير في هذا 

 .ربعالنوافير األ بميدان زشارلتالتقاطع لذلك تحمل الكنيسة هذا االسم كنيسة القديس 
  

    فونتين كواترو إيال كارلو سان كنيسة

 

 :األفقي المسقط
 
   على شكل بيضاوي يناسب الموقع الضيقالمسقط األفقي. 
  في الفراغ األساسيالمسقط محوري ومتماثل. 
  بالمركزية حول الفراغ البيضاوي الذي يعلوه القبةيتمتع المسقط . 
  ه المذبح ناحية الشرقيتوج. 
  ن طريق إبراز كتلةع تأكيد المحراب. 
   التقليدية شكال الهندسية ستخدام اإلإديناميكية التشكيل وعدم. 

 وتم , ولكن بطريقة عصر الباروكاإلغريقي روح الصليب أخذت الكنيسة

 .  إستخدام األشكال المحدبة و المقعرة فى الواجهات

 المذبح الرئيسي على المحور الطولي للمدخل، وهناك نوعان من مذابح

 .مرتبة في أربعة مجموعات .على محور الصليب

 عمود على جانبي الكنيسة يقومون بحمل القبة 16يوجد. 
 

 الواجهة

إيطاليا, روما: الموقع 

فرانشيسكو بوروميني : المصمم المعماري 

(إيطاليا) الباروك : الطراز 

(قدم  66) مترا  20: إرتفاع الكنيسة 

(قدم  39) مترا  12: عرض الكنيسة 

 

:والقبة اإلنشاء
 

تقوم بتأكيد مركزية الشكل المعقد . الشكلبوررميني بتغطية الفراغ الرئيسي بقبة بيضاوية ام ق

 .الناتج عن المسقط

 عمود على جانبي  16وقام بإستخدم ما يشبه المثلثات الكروية التي تنقل أحمال القبة، إلى

 .الكنيسة

ويعلو القبة برج صغير وبها فتحة علوية إلضاة الكنيسة. 

 قطاع باإلتجاه األخر قطاع بالكنيسة

 :الباروك يف إيطاليا 



 :الباروك يف فرنسا

 :األفقي المسقط

متماثل صليب هيئة على األفقي المسقط يظهر Greek-cross أربع مع 

 .مصليات

الصليب، أضالع من تدخل  صغيرة مقوسة فتحات خالل فقط المصليات تمتد 

 المصليات تعتبر ال لكن .المركز تمثل التي الواسعة ممرات األربع مركز وخالل

 للمركز امتدادات

بقوة المهيمن هو المركز يعتبر كما. 

أكثر لكن تكلفا   أقل بطريقة الكنيسة هذه في المعمدة واألسطح األعمدة تعبر 

 .وضوح

 :اإلنشاء

مجموعة بينها تصل والممرات الصحن طول على أعمدة تثبيت تم 

 .العقود من

األخرى المباني على الجانبين من المائلة األسقف استخدام تم 

 .بالكنيسة المحيطة

الكنيسة صحن تغطية في األقبية على االعتماد تم. 

الخارج في المباني باقي على تطغى البواكي أن كما. 

 قطة داخلية توضح األقبية المكونة للسقفل

 :القبة
(كاذبة قبة) طبقات ثالث من قبة استعمال الواضح من. 

كروية ومثلثات دعامات على القبة ارتكاز تم كما. 

 قطاع بالقبة الكاذبة
 زخارف القبة

 القبة من الداخل

:  انفاليد ليز كنيسة

األعظم هي الكنيسة هذه وتعتبر ومتحف، كنيسة على تحتوي المباني، من مجموعة عن عبارة 
 .وااليقاع الديناميكية بين مزجا   األكثر تعتبر وأيضا J.H.Mansart للمعماري

اتجاهات ثالث من األقل على ومرئية واضحة لتصبح حرة الكنيسة توجد. 

الرسومات عمق من وزاد األعمدة، بين المسافات تضّيق األمام، الى الواجهة تتقدم المدخل عند 

 .التأكيد من حد أقصى لتوفير المنحوتة

وتقليدية مقيدة مستطيلة بتعبيرات التصوير مع والحوائط، الكتل مع بحرية تالعب. 

الكاذبة الميزنة، بقبته المبنى إمتاز كما. 

 منظور للمجمع بالكامل واجهة الكنيسة

 :الفتحات

 :للكنيسة بالنسبة

والثاني األول الطابقين في كثيرة ليبست الفتحات تعتبر. 

المسافات نفس وعلى الشكل بنفس تكرارها يزداد ذلك بعد. 

 :المحيطة للمباني بالنسبة أما

المسافات نفس على وتتكرر المحيط في متساوية الفتحات. 

تشبه للمباني المائلة االسقف على موجودة صغير فتحات ويوجد 
 Mansard أسقف

 لقطة داخلية توضح اإلضاءة من الفتحات

 :الواجهة

تؤكد التي المزدوجة األعمدة وأنصاف األعمدة الواجهة على يسيطر 

 .المدخل

التماثيل بعض باستثناء الكنيسة واجهة على الزخارف تنعدم تكاد 

 .البسيطة والنقوش

وتميزها الواجهة على المذهبة القبة تهيمن. 

واجهة الكنيسة الرئيسية .القبة أسفل اإلرتفاع حول المزدوجة األعمدة استخدام تم 



 :األفقي المسقط (:1700-1600)الباروك يف أسبانيا ومستعمراتها 
 

لمسقط األفقي للكاتدرائية بازيليكي بسيط يتكون من مستطيل ا
 .  به رواق وممرين من كل جانب متماثل

تم تأكيد المذبح الرئيسي عن طريق إبرازه في المسقط. 
تم تأكيد المركز بقبة. 
 على جوانب الممرات يوجد الكنائس الصغيرة الملحقة بالكاتدرائية

 .كنيسة 16وعددهم 
جراسراج األأبتأكيد المدخل ب. 
 على يمين الكاتدرائية1749تم اضافة مبنى المعمودية عام . 
نه في الموقع العام جعله أ إال المستطيل بالرغم من شكل المسقط

الذي ححقه  رتفاعاتختالف في اإلإعلى شكل صليب عن طريق 

 .بإستخدام الدعامات الطائرة
 

 المسقط األفقي للكاتدرائية وملحقاتها

  Mexico City Metropolitan Cathedral:مكسيكو كاتدرائية 

 تم بناء هذه الكاتدرائية على مراحل على يد المعماريClaudio de 
Arciniega ,نتهاء من تشيدها في وتم اإل 1573 نشاء عامحيث بدأ اإل

، فبها عناصر من عهد كثير من الطرزمن وهي خليط  1813 .عام 

 .النهضرة باإلضافة للباروك
110 تبلغ ابعاد الكاتدرائيةm *54.4 وتعلوها قبة واحدة. 
كنيسة صغيرة بداخلها  16مذابح رئيسية و 5 تحتوي الكاتدرائية على

جرس  26 جراس بعدد حواليومكان مخصص للكورال وبرجين لأل

 . خلاوثالث مد

كما يالصق الكاتدرائية معمودية على الطراز الباروكي كذلك. 
 

 الموقع العام

 :اإلنشاء
 

 تحمل هذه  .أقواسكل  شتم تغطية الفارغات الداخلية بأقبية على

 .عبارة عن أنصاف أعمدة األقبية على دعامات

تم وضع عقود بجوانب الممرات محملة على األعمدة بارتفاع أَقلو. 
 الدعاماتلى إمثلثات كروية ثم وكانت أحمال القبة تنقل عن طريق. 

 

 :القبة
 

 تم وضع قبة لتأكيد مركزية الشكل فوق المذبح سواء في

 .  الكاتدرائية أو في مبنى المعمودية

 ويعلوها األعمدةوكانت القبة مزخرفة وحولها عدد من ،
 .برج
طار القبة تسمح بمرور إكثير من الفتحات على ووجد ال

 .كساب الفراغ الداخلي الشعور بالرهبةالضوء الطبيعي إل

 لى إمثلثات كروية ثم تم نقل أحمال القبة عن طريق
 .الدعامات

 األقبية والعقود ودعامات أنصاف األعمدة
 القبة

 :األعمدة

 
ختلفت أشكال األعمدة حيث تم استخدام العمود إ

واستخدام األعمدة , الدوركي في الفارغات الداخلية
 . رنثية في الواجهة والقبةويونية والكاأل

 نصاف األعمدة أاستخدام تم في الفارغات الداخلية

ها حيث يحمل جزء منها القبو ضالدوركية  وقد قسم بع
   .أقواس الجاليري خرواآل
 إستخدام  للكاتدرائية تمالمالصق في مبنى المعمودية

 .أعمدة منحوتة ومزخرفة بشدة

والفتحات اإلضاءة: 
حساس بالرهبة والخشوع للفراغ إلاقاء الفراغ الداخلي للكنيسة معتم  وذلك  ليعطي إب

 .الداخلي

 كان يوجد بعض الفتحات في برج األجراس، ولكن غير ذلك كانت الواجهة األمامية
 .قليلة الفتحات

 عتابأبأعمدة و اتحت في القبة حول اطارها وزينت الفإالستخدام الفتحات إلم يكثر. 
 رتفاع السقفإختالف إلوجود صف من الفتحات فوق الممرات نتيجة. 

 أنصاف األعمدة داخل الكنيسة األعمدة في واجهة المعمودية

 اإلضافة من الفتحات الجانبية

 :الواجهة واألبراج

 

وكانت تم تأكيد المدخل باستخدام برجين لألجراس وقد تم تقسيم البرج اللى جزئين علوي وسفلي ،
 .األبراج مزخرفة ومزينة

 تنوعت أشكال الفتحات  حيث في الجزءالعلوي اتخذت الفتحات شكل المستطيل بينما شكل األقواس في

 .الجزء السفلي
 في المنتصف( الساعة(وجود  تأكيد للمحور الرأسي عن طريق وجود عنصر مركزي. 
كانت الفتحات قليلة في الواجهة، ولكن كانت هنالك فتحات في إرتفاع حائط الرواق. 
ة خاصة المعموديةالزخارف واعمال النحت في الواجهت كثرو. 
 ا مؤكد بصف أعمدةممنهدور كل إلى جورين تقسيم الواجهة وقد تم. 

 
 

 البرج
 واجهة المعمودية واجهة الكاتدرائية



 :األفقي المسقط

تأثر المسقط األفقي بالصليب الالتيني. 
كان المسقط بازيلكي متكون من رواق وممر من كل جهة. 
المركزية مؤكدة بالقبة الدائرية. 
تأكيد المدخل باألبراج واألعمدة المزدوجة 
المسقط محوري متماثل. 
تأكيد المحراب بنصف دائرة. 

:اإلنشاء

تم تغطية رواق الكنيسة بجموعة من األقبية المحمولة على دعامات بها أنصاف أعمدة. 
 نصف دائريةبأقواس تم تغطية الممرات الداخلية. 
 على مثلثات كروية ودعامات من عدد من األعمدة المتنوعةالقبة حملت. 
  ظهار الجماليمن الزخارف واإل اخدت العناصر االنشائية نصيبا. 

:القبة

وهي مترا   111.3رتفاع إعلى  قبةبكدت المركزية أ ،
 .كبر القباب في العالمأواحدة من 

وها برجيعلمكونة من عدة طبقات كاذبة هي قبة قبة ال. 
 المنطقة تحت قبة هي المكان الرئيسي للعبادة في

  .الكاتدرائية
 توجد فتحات طولية على محيط القبة 

 أسفل القبة
 قطاع بالكنيسة

 أقبية ودعامات الرواق

 قطاع في القبة

 القبة من الداخل

 في  -قوطية الطراز– ، بعد ان دمرت سابقتها1710و  1675بين وارن بنيت على يد  السير كريستوفر

  .حريق لندن الكبير

وتعد ليزي في القرن السادس عشرنجصالح اإلوكانت هذه الكاتدرائية األولى التي يتم بناؤها بعد اإل ،
 .الكاتدرائية هي مقر أسقف لندن

 : St Paul's Cathedralكاتدرائية سانت بول 
 

 الواجهة الجنوبية
 الموقع العام

 :الباروك يف إجنلرتا



 :األعمدة
 
عمدة بالطراز الرومانيتأثرت األ.   
بكشل دائري ومربع وأعمدة مدوجة،  عمدة الكورنثيةاختلفت أشكال األعمدة حيث تم استخدام األو

 .وكذلك األعمدة الملتوية كالتي إستخدمها برنيني في كاتدرائية سانت بيتر
عمدة المزدوجة في والجاهت بكثر، حيث كانت مستويات الواجهة وحول القبة جميعهم استخدمت األ

 .محاط بأصفف من الأعمدة

 :واألبراج الواجهة
 

واجهة الكاتدرائية عبارة عن مستويين كل منهما قليل القتحات ومحاط بصفوف من األعمدة. 

باإلضافة للمستويين القبة مرتفعة لمستوى أخر وحوله صف من األعمدة كذلك. 

لم تكن الواجهة كثيرة الزخرفة. 
ستخدام برجين لألجراس وضع على محيطهما اعمدة مزدوجةإتم تأكيد المدخل ب. 
كان يوجد بعض الفتحات البسيطة بالبرج ويعلوه تمثال. 
يعلو القبة المركزية برج ينتهي بقبة صغيرة يعلوها تمثال ذهبي. 

 أحد األبراج الواجهة

األشكال المختلفة للعمدة في 

 الداخل

أعمدة مزدوجة في 

 الواجهة

 :الباروك يف الربتغال
 : سينورا نوسا كنيسة

مخطط لها أن يكون الطابق مثمن وكان  1739بينيت الكنيسة عام 

كما أن الكنيسة , وأن تستخدم الحجارة المزينة في البناءوالقبة كبيرة 

 .  يوضح فن الباروكلها متحف صغير فى الداخل 

 منظور عام للكنيسة

 الصحن من الداخل

 : الصحن

 

تم استخدام الزخارف والديكورات فى تصميم صحن 

 .الكنيسة

 :واإلنشاء الواجهات
 

نقل الحمال فى الواجهة وعدم االهتمام وضوح 

 .بزخرفتها

وضوح اإلنشاء بالواجهة مع  تأكيد المدخل باألعمدة 

 قلة الزخارف

 :األفقي المسقط
 

 المسقط األفقي عبارة عن شكليم مثمنين، األول واألكبر هو

 .صحن الكنيسة، واألخر هو المحراب

وكان المدخل عبارة عن برج مربع مرتفع. 

 لم يتم تأكيد المركز بقبة، وتم اإلضاءة من فتحات علوية

 .بالسقف



 عصر النهضة



 كاتدرائية القديس بولس بلندن 

صورة توضح  كنيسة 
 القديس بولس بلندن

: نبذة

الكاتدرائية المسيحية األولى في هذا المكان التي تم 

و هي . ميالدي 604تخصيصها للقديس بولس في عام 

أضخم كاتدرائية بورتيستانتية في العالم، ورابع كاتدرائية تم 
 .بناؤها في الموقع

قام المجلس الملكي بتكليف كريستوفر رن بتصميم 

حيث جمع عناصر الكالسيكية ( 1710-1675)الكاتدرائية 

الجديدة والقوطية والباروك في محاولة لتجسيد المثل العليا 

وقام رن بإضافة العديد من التعديالت . للنهضة في إنجلترا
 .الواضحة على تلك المخططات

العنصر األبرز في كاتدرائية القديس بولس هو القبة التي 

متر عن سطح  111يعتليها صليب ذهبي يبلغ ارتفاعه 

طن تلقي بثقلها على  65.000األرض ويبلغ وزن القبة 

تتألف قبة الكاتدرائية في الواقع من . خمسة أعمدة ضخمة

قبة خارجية رئيسية، وقبة داخلية زخرفية والقبة : ثالث قباب

الرائعة في الوسط المصنوعة من الطوب كي تحمل المشكاة 
 .طن 850الحجرية التي يبلغ وزنها 

 

صورة توضح المسقط األفقى للكاتدرائية فى إنجلترا و نالحظ أن مدخل 

.  مصليات 3الكاتدرائية إلى صحن الكنيسة المحاط بممرين جانبين يحتويا على 

ويستمر صحن الكنيسة حتى يتقاطع مع جناح الكنيسة في مركز الكاتدرائية 

وخلف مركز الكنيسة يوجد غرفة الكاهن وكورال . المغطى بالقبة المركزية
 ..  وبهذا يأخذ المسقط األفقي للكاتدرائية شكل الصليب. الكهنة
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 صورة توضح قبة الكاتدرائية

 صورة توضح القوالب الزخرافية
 صورة توضح االعمدةالضخمة



 فرنسا 
كنيسة البانثينون بباريس 

 : نبذة
جينيفيف القديس كنيسة كّرسْت إلى يت فى األصل ُبن  

ْن  ،وإلْسكان وعاء الذخائر المقدسة   لكن بعد العديد م 

، َيشغل ُ التغييرات  حتوي بقايا المواطنين أضرحة ت اآلن ها

 .الفرنسيين  البارزين  
يتكون من مدخل مغطى جميل و بترتيب االعمدة 

البورتيكو غير عادى و التى تؤدى الى المبنى الرئيسى 

حيث مسقطه االفقى على شكل صليب اغريقى و قد كانت 

االكتاف االربعة تحمل القبة المركزية و حفظا على سالمة 

تقوية هذه االكتاف و يبلغ قطر ( روندليت)المبنى تولى 

م غطائها الخارجى من الحجر مغطى 21.70القبة 

بالرصاص و يستمد التصميم الداخلى جماله من االكتاف 

االسطوانية الرفيعة و االعمدة الكورنثية و الشبابيك 

الكبيرة بالدور المسروق و المختفية تماما من الواجهة و 

يعتمد جمال المنظر الخارجى للمبنى على المدخل 

السداسى االعمدة طراز كورنثى يؤكد حوائط المبنى 

الخالية من الفتحات و الزخارف فيما عدا التكنة المستمرة 

. 

كنيسة البارثينون صورة توضح  

 باريس 

 رواق جانبى

 القبة الرئيسية

 صحن الكنيسة

 جناح الكنيسة

 جناح الكنيسة

.  للكنيسة صورة توضح المسقط األفقى 

 رواق جانبى

القبة  صحن الكنيسة
 الكاذبة

القبة 
 اإلنشائية

القبة 
 الحقيقية

.  قطاع للكنيسة صورة توضح 

.  صورة توضح  واجهة  الكنيسة 

 القبة الكاذبة

األعمدة 
 الكورنثية

المدخل 

الرواق الجانبى 

 االنشائية العناصر

صورة توضح شكل االعمدة 

 الكورنثية بالكنيسة

الدعامات عبارة عن اكتاف أربعة تحمل 

 القبة المركزية

صورة توضح قبة الكنيسة وغطائها 

 الخارجى من الحجر مغطى بالرصاص

 المعمارية العناصر

القوالب 

الزخرفية 

الكورنثية 

 لالعمدة

الشبابيك الكبيرة 

بالدور المسروق 

 و المختفية 

 صورة توضح التصميم الداخلي للكنيسة واالهتمام بالزخرفة والفن



كاتدرائية القديس بطرس بروما   : نبذة
 .تنضم لعصر النهضة المتأخرة وتقع في مدينة الفاتيكان، تهيمن قبة الكاتدرائية على أفق روما 

يتم الوصول للكاتدرائية من خالل ساحة القديس بطرس المقسمة لقسمين محاطين بأعمدة 

يوجد في القسم . القسم األول يأخذ شكل بيضاوي والقسم اآلخر يأخذ شكل شبه منحرف. طويلة

متر لقديسي القرن األول  5.55الثاني ساللم توصل إلى الكاتدرائية وعليها تمثالين بطول 
 .بطرس وبولس

تأخذ الكنيسة شكل الصليب االغريقى في المسقط األفقي وفي والوسط تعلوها قبة من أكبر 

 .القباب في العالم وحولها توجد أربع قباب صغيرة تمتد صالة الدخول بطول الواجهة  

صورة توضح منظور عين طائر 
 لكتدرائية القديس بطرس

 صالة المدخل الصحن الرواق القبة المركزية

. صورة توضح المسقط األفقى للكاتدرائية 

Oblique Openings 

 الرواق

 الصحن

صورة توضح قطاع للكاتدرائية و نالحظ به أن صحن 

الكنيسة أكبر ارتفاعا  من أي كنيسة أخرى ويؤدي للقبة 

الممرات الجانبية أقل ارتفاعا  وبها بعض . المركزية

كما توجد مصليات . المصليات وتعلوها قباب صغيرة
 .مختلفة محيطة بالقبة المركزية

 القبة المركزية

صورة توضح الواجهة الرئيسية 
 للكاتدرائية  

القبة 
 المركزية

نظام 

االعمدة 
 الخمسة

 صالة المدخل

 الصحن

 الرواق

مسقط افقى للقبة من 
 اعلى يوضح تفاصيلها

قطاع افقى للقبة يوضح 
 الطريقة االنشائية

صورة توضح لقطة داخلية للكاتدرائية و 

نالحظ بها استخدام أعمدة مستطيلة المقطع 

مربوطة ببعضها بأقواس مزخرفة وعلى 
 .  تاجها توجد تماثيل على شكل مالئكة

صورة توضح قطاع أخر للكاتدرائية نالحظ فيه 

الفتحات المائلة في سقف القباب إلنارة المناطق 
. الداخلية 

صورة توضح لقطة داخلية للكاتدرائية و نالحظ 

بها دقة و جمال الزخارف الموجودة على 
 .  األسقف 

 االنشائية العناصر

صورة توضح قطاع للكاتدرائية نالحظ فبه أن 

أقيمت القبة المركزية فوق أعمدة تأخذ شكل 
 .دائري

 القبة

 الدعامت

 المعمارية العناصر

صورة توضح لقطة داخلية للكاتدرائية 

موضح بها النوافذ التى تسمح بدخول الضوء 
. 

فتحات صغيرة بالقبة 

 لدخول الضوء



العصر القبطى



 املعلقة مبنطقة مصر القدميةالكنيسة 
-: المعلقه الكنيسه عن نبذة

تعرف هذه الكنيسه بكنيسة السيدة العذراء بالمعلقة 

وذلك لبنائها على برجين من ابراج الحصن الروماني 

وأعيد تجديد عمارتها فى نهاية  (م13)، وارتفاعها 

م على يد المعلم عبيد ابى خزام عام  18القرن 

م ، وقام بتجديدها مرة أخرى المعلم ابراهيم  1775

الجوهرى وتم تجديدها مرة اخرى فى الربع األخير 

م، يرجع تاريخ بناء الكنيسه الى  19من القرن 

..  لثالث او اوائل القرن الربع الميالدىا اواخر القرن

ولكن البعض يعتبرها اقدم من هذا التاريخ اذ انها 

ثم تحولت الى كنيسه  كانت قبل ذلكمعبد رومانى
  قبطيه 

   :للكنيسة االفقي المسقط
 .مدخـــل الكنيســة . 1

 .ساللم تؤدي سكن الكاهن . 2
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 .مارجرجس 
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 .العذراء مريم

الحجرة الجنوبية به هيكل القديس . 7

 .يوحنا المعمدان

الكنيسة الصغرى وهي اقدم جزء  .8
 في الكنيسة

 

6 

4 

3 
2 

4 

5 

7 

8 

1 

 المسقط االفقي للكنيسة 

 :العناصر المعمارية

 وبنيت بالطابع البازيليكى الشهير , المسقط األفقي للكنيسة مستطيل الشكل  -1
صحن رئيسي وجناحين صغيرين من كنيسة المعلقة بالطابع البازيليكي فهي تتكون التشتهر  -2

 .يتواجد بينهما ثالثة أعمدة على كل جانب
بين الصحن والجناح الشمالي والصحن والجناح الجنوبي يوجد صفين يتكون كل صف منهما  -3

من ثالثة أعمدة من الرخام فيما عدا واحد فقط من البازلت األسود تلك األعمدة عليها عقود كبيرة 

 ذات شكل مدبب

 

 :تحليل المسقط األفقي للكنيسة 

 :  الموقع

تقع الكنيسة المعلقة في حي مصر القديمة في 

في منطقة أثرية هامة تسمى , شارع ماري جرجس

منطقة مجمع األديان حيث يوجد بها جامع عمرو 

بن العاص باالضافة الى معبد بن عزرا اليهودي 

وكنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون و 

فضال عن ( أبو سيفين)كنيسة الشهيد مرقوريوس 

وتعد الكنيسة المعلقة أقدم . كنائس أخرى عديدة
 الكنائس التي ال تزال باقية في مصر

 الموقع العام 

 لقطة خارجية 

   -:الواجهه الغربية 
يتوسطهما كل على جانبيه شبكان معقودان بعقدتين مدببين 

يغطى كال منهما حجاب من المصبات الحديدية تعلوها 

قندلليتان بسيطتان اسفلهما بروز حجرى يرتكز على كتلة 

 تصدر عنه بمسافه قليلة

  

 -: الشمالية الواجهه
هى عبارة عن قسمين يتصل بينهما سياج حديث من خشب 

الخرط يلتصق اولهما بمبانى المتحف و يتكون ثانيهما من 

مستودعين احدهما سفلى عبارة عن مداميك حجرية تصمم 

فتحات معقودة ذات اغشية من خشب الخرط تقتضى احدهما 

الى سلم هابط للحصن و الى بوابته التي عرفت ببوابة 

عمرو و االخر علوى به ثالثة مشربيات محمولة على 

كوابيل مزينة باشكال نجمية داخل اشكال دائرية و يتوج هذة 

الواجهه بروز الشرفات على هيئة عقود و ترتكز على 

 اعمدة

 

 -: الشرقية الواجهه
هى الواجهه المطلة على جبانة قديمة لالقباط و على الهيكل 

 من الداخل 

 

 الواجهات

   مارجرجستشرف على شارع  التى الواجهه

 الواجهه الغربية للكنيسة على
 شارع مارى جيرجس  

فتحات ضيقة 
 طولية 

 البرجين 

 عقود دائرية 

شكل 

  هندسى

يستخدم 

لنقل 
 االحمال 



: للكنيسة في القطــاع

 .مدخل الكنيسة .1

 .االبراج و النواقيس .2
 .الصحن الراسي و الداخلي للكنيسة .3

: المعلقة للكنيسة القطــاع تحليل

 .يوضح القطـــاع ان الكنيســة تحتوي على طابقين. 1
.  الفتحات صغيرة في أعلى الحوائط بالقرب من األسقف . 2

2 

قطاع طولي في الكنيسة 

1 

 الفتحات في األسقف الفتحات في الحوائط نوافذ مستطيلة

الفتحات فى الكنيسه صغيره وموجوده فى السقف وبالقرب من السقف وال توجد فتحات فى الحوائط 

 من اسفل 

تعلو عقود البائكة الشمالية ثماني نوافذ مستطيلة ذات شبابيك بعضها من خشب الخرط واألخر من 

 .  الحصي والزجاج الملون

 :الفتحات

الزخــارف
كانت الزخارف من الفسيفساء  والعاج مثل 

التى توجد على المنبر وباب الكنيسه 
 الصغرى  وبعض الزخارف مطليه بالذهب

 الزخارف المذهبـــةزخارف المنبر 

المدخـــل
وتحتوي جدرانه على عقود , ساحة المدخل مستطيلة الشكل 

 مدببة ونصف دائرية

خل الكنيسة المعلقةدساحة م  

 : االنشائية العناصر

: األسقف .1
طي األروقة غي, كانت الكنيسة المعلقة  لها سقف خشبي 

الثالثة الرئيسية للكنيسة أقبية نصف دائرية من الخشب 

فتح في كل منها ثالث نوافذ مستطيلة ذات شبابيك من 

الزجاج الملون أما الرواق الشمالي فيغطيه سقف مستو 
 .   من الخشب

السقف 
الخشبي 

جمالون 

 خشبى

   :لحوائـــطا.2
كانت تمتاز الحوائط بسمكها الكبير وتحمل على عقود 

 .مدببة الشكل 
الحوائط راصدة أحداث ومشاهد من التاريخ كانت 

المتعلقة باألقباط في مصر أهمها ظهور السيدة مريم 
 العذراء 

الحوائط المزينة 

الرسومات الُمزينة للحوائط  السمك الكبير للحواط

سمك الحوائط  األعمــدة .3
يوجد أعمدة علي الصفين الجنوبي والشمالي بكل صف ثماني أعمدة رخامية 

 .بتيجانها كورنيشية الطراز وبعضها علي شكل ناقوس مقلوب 

االعمدة بين الممرات مصنوعة من الرخام االبيض باستثناء واحد مبنى من 
 (البازلت االسود)

 .الكورنثى الطراز على كانت االعمده بعض
يفصل بين الصحن والجناح الشمالي صف من ثالثة أعمدة عليها عقود كبيرة 

 .مدببة الشكل

 

 األعمدة الكورنثية الشكل

األعمدة بين الممرات   التيجــان .4

 التاج الكورنثي التاج الرخامي 



 كنيسة القديسة بربارة  
 :تاريخية نبذة

قد تأسست فى القرن الثامن او التاسع الميالدي وكرست باسم السيدة 

بربارة التي ولدت فى القرن الثالث الميالدي من أسرة غنية وثنية 
  واعتنقت الدين المسيحي على يد العالمة المصري فى ذلك الوقت 

 أوريجانس فغضب والدها من ذلك وقتلها

 كنيسة بربارة خارجية  واجهة
 :الموقع 

تقع الكنيسة داخل أسوار الحصن القديم بمجمع االديان بمصر القديمة 

 .  بحارة القديسة بربارة ويتم الدخول اليها من شارع المعبد اليهودى 

 الموقع العام للكنيسة

 للكنيسة االفقىالمسقط 

 : المعمارية العناصر

الصحن 

 الداخلى

الصحن 

 الخارجى

 جناح أيسر

جناح 

 أيمن

األعمدة 

 الرخامية

 السلم المؤدى للدور الثانى المدخل 

 الهيكل االوسط
 هيكل جانبى

هيكل 

 جانبى
لها صحن وجناحان يفصلهما عن •

الصحن عشرة أعمدة ويوجد في صحن 

ويقع في شمال صحن " اللقان" الكنيسة 
 الكنيسة المنبر الرخامي

أمام الصحن يقع الحجاب الرئيسي •

ويلي الحجاب األوسط الهيكل . األوسط

الرئيسي للكنيسة ويوجد في وسطه مذبح 

 رخامي وفوقه القبة الخشبية 

أمام الهيكل عقد كبير مرتفع و يلي ذلك •

المدرج الرخامي وهو مكون من سبع 
 درجات على شكل نصف دائري

: للكنيسة األفقي المسقط تحليل

 :الواجهات
تتكون واجهة الكنيسة من طابقين وبطابق الواجهة 

االولى ثالث مداخل يعلوها عتب خشبى ويعلو هذا 

العتب الصف االول من نوافذ الواجهة وتتميز واجهة 

هذة الكنيسة بوجود نافذتين صغيرتين من ناحية 

الجنوب على نفس ارتفاع النوافذ السابقة  أما الطابق 

الثانى من الواجهة فيحتوى على ثالث فتحات للنوافذ 

 .الكبيرة ومستطيلة الشكل

: للكنيسة الطولــي القطــاع

 

 واجهة الكنيسة 

 :المدخل
تبدأ العمارة الداخلية للكنيسة المنخفضة عن الشارع بدهليز يؤدى الى صحن 

 .مغطى بسقف جمالونى خشبى 

 :الهيكل
تقع هياكل الكنيسة فى الناحية الشرقية وتغطيها قباب مرتفعة وهى تتكون من 

هيكل أوسط مكرس باسم القديسة بربارة ويكتنف هذا الهيكل هيكالن جانبيان 

يغطى كل منهما سقف عبارة عن نصف قبة احداهما جنوبى مربع الشكل واالخر 

 شمالى

 : والزخارف الحليات
استخدم فى الكنيسة حائط 

ستائرى مزخرف داخل 

 .الهيكل واستخدم االيقونات

 شكل االيقونات 

الحائط الستائرى 

 المزخرف

االيقونات المعلقة 

 على الحائط

 الحليات

يوضحقطاع فى الهيكل   

الزخارف المستخدمة    

 الحائط الستائرى المزخرف

 مدخل الكنيسة المنخفض عن الشارع

 :االنشائية السمات

الرواق االوسط قبو خشبى نصف دائرى ويغطى الجانبين سقف خشبى يغطى 

مسطح وهناك سقف مستوى من الخشب يغطى الروحة المستعرضة التى تتقدم 

الحديقة الخارجية والحجرتين الرئيستين ويغطى دهليز الطابق الثانى  اسقف 

مسطحة من الخشب كما يغطى الحجرة الجنوبية والشمالية نصف قبة تقوم على 

 يغطى الرواق الخشبىالقبو  .مقرنصين من الزاويتين الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية

 قطاع يوضح القبو الخشبى
 قطاع يوضح االسقف الخشبية المسطحة 

 اشكال الفتحات 

 :األعمدة
تكنة خشبية محمل  بربارةكنيسة  فىتحمل االعمدة 

اعالها عقود مخموسة تقترب من النصغ دائرية 

تعلوهذة العقود مجموعة من االعمدة المكونة للدور 

الثانى وتنتهى بالسقف الخشبى وتتميز اعلى 

االعمدة بوجود تيجان غنية بالزخرفة والنقوش 

 شكل تيجان االعمدة  شكل االعمدة داخل الكنيسة  .  اسفل التكنة

 األسقف: 
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 : نبذة
هي الكنيسة الرئيسية بالدير الهيكل االوسط في هذه الكنيسة مكرس 

«  مقار الكبير»والهيكل الجنوبي باسم انبا « السيدة العذراء»باسم 

مكسيموس »اما الهيكل الشمالي فمكرس باسم االميرين 

 لقطة منظورية للكنيسة  .« ودوماديوس

   :للكنيسة المعمارية السمات

وهي من طراز الكنائس الطويلة وتعد كنائس هذا 

الطراز في وادي النطرون وتتكون من صحن 

وجناحين شمالي وجنوبي وجناح ثالث غربي ويلي 

الصحن خورس مستعرض والي الشرق منه يوجد 

 .الهيكل الثالثي المعتاد 

(  شرقي وغربي)الصحن ينقسم الي قسمين 

 19بواسطة حجاب خشبي يرجع الي القرن ال

ويفصل الصحن عن الجناحين الجانبيان صفان من 

العقود التي تحملها دعامات مستطيلة ويغطي سقف 

الصحن قبو من الطوب اما الجناحان الجانبيان 

 .فيغطيهما اقبية نصف برميلية 

الهيكل االوسط في هذه الكنيسة مكرس باسم 

والهيكل الجنوبي باسم انبا « السيدة العذراء»

اما الهيكل الشمالي فمكرس باسم « مقار الكبير»

 .« مكسيموس ودوماديوس»االميرين 

 :للكنيسة االفقى المسقط وصف

 مسقط افقي للكنيسة 

 كنيسة السيدة العذراء

 الهيكل البحري
 الهيكل االوسط

 المقصورة

 الخورس االول

 الخورس الثاني

 الخورس الثالث

 اللقان

 كنيسة مار جرجس

 كنيسة االمير تادرس

 الباب السحري

 المائدة

 : الكنيسة تغطية و اعمدة
ويفصل الصحن عن الجناحين الجانبيان صفان من العقود التي 

تحملها دعامات مستطيلة ويغطي سقف الصحن قبو من الطوب اما 

 .الجناحان الجانبيان فيغطيهما اقبية نصف برميلية 

 :الكنيسة  زخارف و طرز
ومن المالحظ ان كنيسة السيدة العذراء تحتوي علي عناصر معمارية ترجع الي فترات تاريخية مختلفة  

م الذي ترجع اليها لدعامتان عند الطرفين الغربيين للجناحين الجانبيين 9واقدم هذه الفترات هي القرن ال

(  ورقة االكانتس وزخرفة البيضة والسهم )ولكن تاج الدعامة في الجناح الجنوبي يحتوي علي زخارف 

 وهي زخارف ترجع الي الفترة التي كان فيها الفن البيزنطي قويا ومنتشرا 

 ايقونات اثرية في الكنيسة 

 هيكل انبا بنيامين
 هيكل مارمرقس

 مدخل الكنيسة

 المسقط االفقي قديما

مدخل 

 الكنيسة

مدخل 

 الرهبان

هيكل انبا 

 هيكل مارمرقس بنيامين

المباني الحديثة 

المضافة 

 المسقط االفقي حديثا

 : الكنيسة عن تاريخية نبذة
-1976ان مبني الكنيسة هو بقايا مبني اكبر واضخم وبين عامين 

تم اضافة هيكل الي الجنوب من قالية المجلس له نفس شكل  1978

م تبين  14- 12واتساع الهيكل االوسط من خالل مصادر القرنين ال
–هيكل بنيامين )انه كان للكنيسة اربعة هياكل اثنان الي الشمال 

هيكل ابو مقار وهيكل انبا )واثنان الي الجنوب ( والقديس مقار بوس 

 (شنودة 

 : الكنيسة االفقي المسقط وصف 
تتكون من خورس مستعرض يمتد من الشمال 

الي الجنوب وثالثة هياكل االوسط والشمالي 

اتساعهما معقول اما الجنوبي فعبارة عن قالية 

طويلة ضيقة والخورس في هذه الكنيسة 

رباعي الشكل وهو من الطراز المستعرض 

 .المالوف وقد حدثت العديد من التعديالت 

ويرجع تاريخ الهيكل االوسط الحالي لزمن تجديد انبا يعقوب البطريرق الخمسين وبذلك يكون هو اقدم 

صرح اثري في مصر فيه عقد مدبب ويؤكد صحة هذا التاريخ  استعمال عوارض خشبية بدال من الحنايا 

 .م9ويوجد هذا ايضا في كنيسة العذراء بدير السريان والتي ترجع الوائل القرن ( المقببات)الركنية 

 :المعمارية العناصر
 لقطة منظورية للكنيسة 

 كنيسة انبا مقار الكربي

 : الزخارف

وهناك بقايا زخارف ورسم علي الخشب 

التي تحمل المثمن ( المثلثات الركنية ) 

والقبة المدببة سطحها الداخلي كان 

 مزينا برسوم جدارية

 احد الزخارف الحديثة المكتشفة 

و قبة هذا الهيكل قامت على قاعدة مثمنة خلفت من مربع 

الهيكل بطنية مثلثة فى كل ركن من االركان األربعة للهيكل 

التى تحمل المثمن ، و القبة المدببة سطحها الداخلى كان 

 (المثلثات الركنية)مزينا 

:االنشائية العناصر

 دير البراموس




